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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, 1.októbra sa uskutoční vývoz biologicky 
rozložiteľného odpadu z častí Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Žiadame občanov aby 
hnedé nádoby na bioodpad vyložili do 7 hodiny ráno. 
 
+Mesto Nemšová a FSK LIBORČAN Vás srdečne pozývajú pri príležitosti 45. výročia založenia 
Folklórnej skupiny Liborčan na kultúrne vystúpenie dňa 4.10.2015 o 16 hod. v Kultúrnom centre 
Nemšová. V programe vystúpia folklórne skupiny  Liborčan, Senior klub Vršatec z Dubnice nad 
Váhom, detské folklórne skupiny Dvorček, Prvosienka a Konôpka z Dohnian, harmonikár Peter 
Gabriš a Nemšovský garážový orcherster pod vedením Pavla Králika. Vstup je voľný. Vážení 
spoluobčania, príďte prežiť príjemné popoludnie plné spevu, zábavy a radosti zo života.  
 
+ Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. odštepný závod Trenčianska Teplá prijme do prevádzky 
v Trenčianskej Teplej – Dobrej výrobných operátorov a výrobné operátorky do trojzmennej 
prevádzky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na personálnom úseku v Dobrej alebo 
telefonicky na čísle 032/6550215. 
 
+ Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. – prevádzka Trenčín prijme do zamestnania robotníkov 
v elektrovýrobe. Ponúka prácu v 2-zmennej aj 3-zmennej prevádzke s nástupom v októbri 2015. 
Záujemcovia sa môžu informovať na personálnom oddelení, tel. číslo 0911 936 510. 
 
+  „CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme ihneď do zamestnania  pracovníka  
na pracovnú pozíciu Prevádzkový zámočník.   
Požiadavky pre prijatie :  
 - vzdelanie strojárskeho zamerania,  
 - prax v odbore výhodou, 
 - časová flexibilita. 
Nástup do zamestnania dohodou.         
Záujemcovia o zamestnanie, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, môžu zaslať  žiadosť  
o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom na Personálne oddelenie CEMMAC 
a.s., Cementárska 14,  914 42 Horné Srnie alebo na mailovú adresu jurigova@cemmac.sk do 
15.10.2015.“ 
  
+ Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie, pozýva 
svojich členov na benefičný koncert SZTP, ktorý sa uskutoční dňa 4.10.2015 v Istropolise 
Bratislava. Poplatok na osobu je 7,-€. Odchod autobusu bude o 7,15 hod. z Nemšovej, 
z Mierového nám. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Mariana Králika, tel. kontakt: 6589 952, 
alebo 0907 065 905. 
 
+ Záujemkyne o brigádu pri zbere jabĺk v ČR, v termíne od 4.10. do 17.10.2015, získajú bližšie 
informácie na tel. čísle 0902 042 716.   
 
+ Rodičia aj mladí z Farnosti Nemšová Vás pozývajú dňa 3.10.2015, t.j. v sobotu o 19 hod.  
na Farskú zábavu vo veľkej telocvični SKŠ v Nemšovej. Cena vstupenky je 6 €, študenti 3€. 
V cene vstupenky je aj kapustnica. Do tanca zahrá Filband. 
 

 

 

 

 
 


